OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR 1
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la articolul 180 din O.U.G. nr.
34/2006
Declaraţie
Către DRML Timisoara str.Crizantemelor nr.64 ,Timisoara
Subsemnatul(a),________________________________________repreze
ntant
legal/împuternicit
al_________________________________________________,
(denumirea/numele
si
sediul/adresa
operatorului
economic)
în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al ofertantului (se va
selecta una dintre variante), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi a sancţiunilor aplicate faptei de
fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la articolul 180 din
Ordonanţa de urgenţa a Guvernului numărul 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea numărul 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu
am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru
corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.
De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau
mai multe asocieri de operatori economici, nu depun două sau mai multe
oferte individuale, nu depun ofertă individuală şi o altă ofertă comună, nu
depun ofertă individuală/comună, fiind nominalizat ca subcontractant în
cadrul unei alte oferte, nu depun ofertă individuală/comună, fiind
nominalizat ca terţ susţinător în cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care
dispun.
Prezenta declaraţie este valabilă pe întreaga perioadă de valabilitate a
ofertei depuse la procedura de ,,Achizitie directa”, pentru atribuirea contractului
de achiziţie publică:

LUCRARI GENERALE DE RENOVARE
Cod CPV 45453000-7/ Lucrari de reparatii generale si renovare si Instalare
de usi,de ferestre si de elemente conexe cod CPV 45421100-5
care are loc la sediul DRML Timisoara str.Crizantemelor nr.64 , România, în
data de ...................., ora .........................
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.
Semnătura
ofertantului
ofertantului…...................

sau

a

reprezentantului

legal

al

Numele
şi
prenumele
.......................................................................

semnatarului

Capacitate
de
.......................................................................................

semnătură

Detalii despre ofertant
Numele
ofertantului.................................................................................................
Ţara
reşedinţă....................................................................................................

de

Adresa.......................................................................... .................................
..........
Adresa
de
corespondenţă
diferită)........................................................

(dacă

Telefon
Fax...........................................................................................................

este
/

Totodată, înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă
cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale şi declar că
am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 privind Falsul în Declaraţii din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui
organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art.
145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru

producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă »

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)
Notă:
1). Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul legal al ofertantului.

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR 2
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la articolul 181 din O.U.G. nr.
34/2006
Declaraţie
Către Direcţia Regionala de Metrologie Legală Timisoara, cu sediul în
Str.Crizantemelor nr.64, Timisoara, Cod poştal : 300187, Tel.0256/2012298;
Fax: 0256/294.086, România
Subsemnatul(a)______________________________________________
____
(se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică),
reprezentant legal/împuternicit în calitate de ofertant/ofertant asociat/terţ
susţinător al ofertantului la:
Procedura de cerere de oferte, pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică având ca obiect:
LUCRARI GENERALE DE RENOVARE
Cod CPV 45453000-7/ Lucrari de reparatii generale si renovare si Instalare
de usi,de ferestre si de elemente conexe cod CPV 45421100-5
la data de ……………. ora …………., organizată de Direcţia Regionala
de Metrologie Legală Timisoara, cu sediul Timisoara str.Crizantemelor nr.64, ,
Cod poştal : 300187, Tel.0256/201.298; Fax:0256/294.086, România, declar pe
proprie răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice că nu
mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 181, lit. a), c) şi c1) – e) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin
Legea nr. 337/2006, respectiv:
a) ______________________(denumirea operatorului economic) nu am
intrat în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri propunţate de
judecătorul – sindic;
b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general
consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România
(sau după caz, în ţara în care este stabilit) până la data solicitată;
c) în ultimii 2 (ani) am îndeplinit integral obligaţiile contractuale fără a
produce grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 (trei) ani, prin hotărârea definitivă a unei
instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
e) nu sunt în situaţia în care să prezint informaţii false sau să nu prezint
informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul
demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare.
Pentru demonstrarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la articolul
181, litera b) înţeleg că am obligaţia de a prezenta documente constatatoare
privind îndeplinirea obligaţiilor de plată, atunci când primesc din partea
comisiei de evaluare o solicitare în acest sens, dar nu mai târziu de data
adoptării deciziei de atribuire.
Pentru demonstrarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la articolul
181, litera c) înţeleg că am obligaţia de a prezenta documente constatatoare
privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale, atunci când primesc din
partea comisiei de evaluare o solicitare în acest sens, dar nu mai târziu de
data adoptării deciziei de atribuire.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu
realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.

Semnătura
ofertantului
ofertantului…....................

sau

a

reprezentantului

legal

al

Numele
şi
prenumele
.......................................................................

semnatarului

Capacitate
de
.......................................................................................

semnătură

Detalii despre ofertant
Numele
ofertantului.................................................................................................
Ţara
reşedinţă....................................................................................................

de

Adresa...........................................................................................................
..........
Adresa
de
corespondenţă
diferită)........................................................

(dacă

Telefon
Fax...........................................................................................................

este

/

Totodată, înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă
cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale şi declar că
am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 privind Falsul în Declaraţii din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui
organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art.
145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă »

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)
Notă:
1). Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul legal al ofertantului.

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR D
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevazute la articolul 69^(1) (evitarea
conflictului de interese) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
cu modificările şi completările ulterioare
Către DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA TIMISOARA,
cu sediul in Timisoara, str.Crizantemelor nr. 64, cod postal 300187, jud.Timis,
telefon 0256/201.298, fax 0256/294.086, e-mail: drmltm@brml.ro, România
Subsemnatul(a), ……………….……(numele şi prenumele în clar a
persoanei
autorizate)
reprezentant
legal/împuternicit
al
……………...(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în
calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terţ susţinător (se alege
cazul corespunzător şi se înscrie numele) _____________________la procedura de
achiziţie publică ,,Achizitie directa”, pentru atribuirea contractului de achiziţie
publică:
LUCRARI GENERALE DE RENOVARE
Cod CPV 45453000-7/ Lucrari de reparatii generale si renovare curte si
Instalare de usi,de ferestre si de elemente conexe cod CPV 45421100-5
care are loc la sediul DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE
LEGALA TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str.Crizantemelor nr. 64, cod
postal 300187, jud.Timis, telefon 0256/201.298, fax 0256/294.086, e-mail:
drmltm@brml.ro, România, în data de ......................, ora ........................., declar
pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor
aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art.
691 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată şi cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv:
- nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de
conducere sau de supervizare şi/sau nu avem acţionari ori asociaţi persoane
care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se
află în relaţii comerciale astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din
OUG 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, cu persoane ce deţin
funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, respectiv:
Fănel Iacobescu
Valentin Pătăşanu
Dumitru Dinu
Mirella Buzoianu
Marian Buzatu

Director General
Director General Adjunct
Director General Adjunct
Director INM
Director Directia Autorizari

Gabriel Condrache
Raluca Savu
Victor Adrian Meca
Julieta Lenus CelMare
Costin Gheorghe
Bogdan Avram
Filip Stancu
Condescu Angelica
Velcsov Ecaterina
Negarla Onut Mircea
Gherasimov Adrian
Cotuna Emil Dorel
Cotoara Mihaela

Director Economic
Director Adjunct Economic
Şef S.A.P.
Consilier Juridic
Sef S.A.A
Expert
Director DRML Timisoara
Director Adjunct DRML Timisoara
Şef Birou Economic
Şef Laborator Regional DRML Timisoara
Şef Laborator Forte DRML Timisoara
Expert metrolog DRML Timisoara
Resp. Achizitii Publice DRML Timisoara

În sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat
constatator eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau
echivalent în cazul persoanelor juridice străine) sau Extras din Registrul
acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni, din
care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin
până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu
persoanele nominalizate în fișa de date a achiziției Cap.III.2.1.a), Situaţia
personală a ofertantului, punctul 3.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care
dispunem.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.

Semnătura
ofertantului
ofertantului…....................

sau

a

reprezentantului

legal

al

Numele
şi
prenumele
.......................................................................

semnatarului

Capacitate
de
.......................................................................................

semnătură

Detalii despre ofertant
Numele
ofertantului.................................................................................................

Ţara
reşedinţă....................................................................................................

de

Adresa.......................................................................... .................................
..........
Adresa
de
corespondenţă
diferită)........................................................

(dacă

Telefon
Fax...........................................................................................................

este

/

Totodată, înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă
cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale şi declar că
am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 privind Falsul în Declaraţii din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui
organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art.
145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă »

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)

Notă:
1). Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul legal al ofertantului.

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR 3
____________________
(denumirea/numele)

FIŞĂ DE INFORMAŢII GENERALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

DENUMIREA/NUMELE:
Adresa sediului central
Telefon:
Fax:
E-mail:
Cod fiscal:
Certificatul/numărul de Înregistrare/
înmatriculare la Registrul Comerţului
Cont IBAN - Trezorerie
Puncte de lucru locale, dacă este cazul:
(adrese complete, telefon/telex/fax,
certificate de înmatriculare/înregistrare)
Obiect de activitate, pe domenii
(în conformitate cu prevederile din statutul
propriu)

Activităţi CAEN pentru care există
autorizare……..
(certificatul constatator conform căruia
operatorul economic îndeplineşte condiţiile
de funcţionare specifice pentru activitatea
CAEN în care se înscrie obiectul
contractului)
11 Principala piaţă a afacerilor:
12 Cifra de afaceri anuală în domeniul de activitate aferent/specific obiectului
contractului, pe ultimii 3 ani.
Anul
Valoare la 31 decembrie
Curs de schimb
Echivalent LEI*
la 31 decembrie
– fără TVA - / Monedă
2010
2011
2012
Medie anuală a cifrei de afaceri
* Dacă situaţiile financiare sunt întocmite în altă monedă, echivalenţa leu/valută
se va efectua pentru valoarea medie anuală a cursului valutar de referinţă
publicat de BNR pentru anii 2010, 2011 şi 2012.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului legal al ofertantului…....................
Numele
şi
prenumele
.......................................................................

semnatarului

Capacitate
de
.......................................................................................

semnătură

Detalii despre ofertant
Numele
ofertantului.................................................................................................
Ţara
reşedinţă....................................................................................................

de

Adresa.......................................................................... .................................
..........
Adresa
de
corespondenţă
diferită)........................................................

(dacă

Telefon
Fax...........................................................................................................

este

/

Totodată, înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă
cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale şi declar că
am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 privind Falsul în Declaraţii din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui
organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art.
145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă »

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)

Notă:
1). Se prezintă numai în original.
2). În cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor înscrie
atât detaliile asocierii cât şi cele ale fiecărui membru al asocierii (În cazul
asocierii, această declarație se va prezenta de către fiecare membru în parte,
semnată de reprezentantul său legal).
3). Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul legal al ofertantului.

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR 3a)
____________________
(denumirea/numele)
SITUAŢIE FINANCIARĂ
Fiecare ofertant şi fiecare membru al asocierii va completa acest formular
DATE FINANCIARE pentru ultimii 3 ani financiari [echivalent
LEI]
anul 1:

anul 2:

anul 3:

Informaţii extrase din bilanţul contabil
Total active
Total pasive
Valoare netă
Active curente
Pasive curente
Informaţii din Contul de profit şi pierderi
Cifra de afaceri
Profit înainte de
impozitare
Profit / pierdere
Data completării ......................
Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)
Notă:
1). Se prezintă numai în original.
2). În cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor înscrie
atât detaliile asocierii cât şi cele ale fiecărui membru al asocierii (În cazul
asocierii, această declarație se va prezenta de către fiecare membru în parte,
semnată de reprezentantul său legal).
3). Declaraţia se completează după caz, de terţul/terţii susţinători.

4). Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul ofertantului.
5). Se vor atașa copii ale documentelor finaciare (bilanţuri contabile/extrase de
bilanţ, contul de profit și pierderi, etc.) sau alte documente echivalente (declaraţie
fiscală, balanţă de verificare, etc.), relevante în susţinerea îndeplinirii cerinţei de
calificare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare depuse şi
înregistrate la organele competente (după caz), din ultimii 3 ani în original, copie
legalizată sau copie simplă lizibila (copie semnata si stampilata, pe care se va
specifica “conform cu originalul“).
Toate documentele reflectă situația financiară a ofertantului sau membrului
asocierii şi nu a firmei mamă sau partenere.
Declarațiile financiare trebuie să fie completate, inclusiv toate anexele.
Declarațiile financiare trebuie să corespundă cu perioadele fiscale încheiate şi
auditate/înregistrate la autoritățile fiscal relevante (declaraţiile pentru perioade
fiscal neîncheiate nu vor fi solicitate sau acceptate).

FORMULAR 4L
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR
EXECUŢII DE LUCRĂRI SIMILARE CU OBIECTUL CONTRACTULUI
EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul(a),_______________________________________reprezen
tant
legal/împuternicit
al
______________________________________________
(denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi ai DIRECŢIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ TIMISOARA,
cu sediul în Str. Crizantemelor nr.64 Timisoara, tel. 0256201298, fax.
0256294086 România, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu
activitatea noastră.
Informaţiile furnizate cu privire la identitatea clienţilor/beneficiarilor şi
valorile contractului/contractelor, sunt strict confidenţiale, ele fiind destinate
exclusiv evaluării de către autoritatea contractantă a experienţei similare a
operatorului economic, în raport cu principalele prestări de servicii realizate în
ultimii 3 ani. Autoritatea contractantă nu este îndreptăţită să le divulge către nicio
persoană, indiferent de scop şi nici nu poate folosi aceste informaţii în alte
scopuri, sub sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de .....................................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a
ofertei)
Semnătura
ofertantului
ofertantului…....................

sau

a

reprezentantului

legal

al

Numele
şi
prenumele
.......................................................................

semnatarului

Capacitate
de
.......................................................................................

semnătură

Detalii despre ofertant
Numele
ofertantului.................................................................................................
Ţara
reşedinţă....................................................................................................

de

Adresa...........................................................................................................
..........
Adresa
de
corespondenţă
diferită)........................................................

(dacă

este

Telefon
Fax...........................................................................................................

/

Totodată, înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă
cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale şi declar că
am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 privind Falsul în Declaraţii din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui
organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art.
145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă »
Nr.
Obiectul
Crt. contractului/
acorduluicadru***)

0
1
2
3
....

1

Codul
CPV

2

Denumirea
/numele
beneficiarului/
clientului
Adresa

3

Calitatea
Antrepreno
rului *)

4

Preţul
Procent
total al
îndeplinit de
contractului antreprenor
sau acordului(%)
cadru (fără
TVA)

5

6

Cantitatea
(U.M.)

Perioada de
derulare a
contractului/a
corduluicadru **)

7

8

***)
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea
contractului/acordului-cadru care poate fi de: antreprenor unic sau antreprenor
conducător (lider de asociaţie); antreprenor asociat;
**) Se va preciza perioada de începere şi de finalizare a execuţiei
contractului/acordului-cadru.
***) Se vor detalia tipul lucrărilor/serviciilor executate/prestate – lucrări/servicii cu
care ofertantul a participat efectiv la realizarea proiectului/contractului/acorduluicadru,
lucrările/serviciile
principale
executate/prestate
în
cadrul
proiectelor/contractelor /acordurilor-cadru prezentate, din care să rezulte
îndeplinirea criteriilor, precum şi valoarea acestor lucrări, în LEI fără TVA.
Anexe: Documente justificative prin care să fie demonstrate cele precizate.

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)

Notă:
1). Se prezintă numai în original.
2). În cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor înscrie
atât detaliile asocierii cât şi cele ale fiecărui membru al asocierii (În cazul
asocierii, această declarație se va prezenta de către fiecare membru în parte,
semnată de reprezentantul său legal).
3). Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul legal al ofertantului.

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR 5
____________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE
PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE
ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE
ÎN ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul(a),______________________________________________
____
reprezentant
legal/împuternicit
al
__________________________________________
(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului
economic)
declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte
publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi DIRECŢIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ TIMISOARA, cu
sediul în Str. Crizantemelor nr.64 Timisoara, tel. 0256201298, fax. 0256294086,
România cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea
noastră.
Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ...................
(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Anul 2010

Anul 2011

Anul 2012

Personal angajat
Din care personal de conducere
Personal efectiv alocat pentru
îndeplinirea contractului
Din care personal de conducere
efectiv alocat pentru îndeplinirea
contractului
Anexez la declaratie CV-urile personalului
îndeplinirea contractului privind execuţia de:

responsabil

pentru

LUCRARI GENERALE DE RENOVARE
Cod CPV 45453000-7/ Lucrari de reparatii generale si renovare si Instalare
de usi,de ferestre si de elemente conexe cod CPV 45421100-5
Personalul responsabil în relaţia cu autoritatea contractantă
Responsabil Poziţia în Nume/Prenume
contract
cadrul
echipei

Specializare/Calificare
(diplomă/studii,
experienţa
profesională generală
şi specifică, etc.)

Tipul relaţiei contractuale Contract
de
muncă
pe
perioadă (ne)determinată /
contract
de
colaborare/
muncă, etc. (declaraţie de
exclusivitate şi disponibilitate
în cazul în care oferta va fi
declarată
câştigătoare
–
Formular 5a)

Responsabil
principal
Responsabil
secundar
Data completării ......................

Operator economic,
_____________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)

Notă:
1). Se prezintă numai în original şi se completează cu personalul nominalizat în
ofertă.
2). În cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor înscrie
atât detaliile asocierii cât şi cele ale fiecărui membru al asocierii (În cazul
asocierii, această declarație se va prezenta de către fiecare membru în parte,
semnată de reprezentantul său legal).
3). Declaraţia se completează după caz, de terţul/terţii susţinători.
4). Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul legal al ofertantului.
OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR 5a)
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE DISPONIBILITATE
privind încheierea contractului de colaborare / muncă în cazul în care oferta va fi
declarată câştigătoare
Titlul contractului de achiziţie publică:
Lucrari de reparatii generale si renovare
Subsemnatul _________________________, cu datele de identificare
_______________, având în vedere procedura “cerere de oferte” pentru
atribuirea contractului de achiziţie publică privind execuţia de
Cod CPV 45453000-7/ Lucrari de reparatii generale si
renovare si Instalare de usi,de ferestre si de elemente conexe cod CPV
45421100-5
declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura a
ofertantului __________________________ şi sub sancţiunile aplicate faptei de
fals în acte publice că, în cazul în care oferta formulată de acesta va fi declarată
câştigătoare,
Sunt disponibil şi doresc încheierea cu ofertantul a unui contract de
colaborare / contract de muncă pentru un program de …………. de ore pe
săptămână / ………... ore pe zi, pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă
determinată, cel puţin egală cu durata contractului de achiziţie publică, în funcţie
de cerinţele proiectului şi conform graficului de lucru ce va fi agreat la semnarea
contractului.
Subsemnatul, ………………………………….. declar că sunt capabil şi
dispus să lucrez pentru perioada (perioadele) prevăzute pentru poziţia pentru
care am fost propus în contract în situaţia în care această ofertă este
câştigătoare, şi anume:
De la

Până la

<începutul perioadei*>

<sfârşitul perioadei*>

Numele
Semnătura
Data
Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în

scopul verificării şi confirmării datelor din prezenta declaraţie, orice informaţii
suplimentare.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituţie, societate
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi ai DIRECŢIA REGIONALĂ DE METROLOGIE LEGALĂ TIMISOARA,
cu sediul în Str. Crizantemelor nr.64 Timisoara, tel. 0256201298, fax.
0256294086, România cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu
activitatea noastră.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii.
Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 «Falsul în
Declaraţii» din Codulul Penal referitor la «Declararea necorespunzătoare a
adevarului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele
la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru
sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaraţia făcută
serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendă»
Data completării ......................
Expert,
_____________
Numele şi prenumele în clar:
___________________________
Semnătura expert propus
________________________________

Operator economic,
_____________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)

Notă:
1). Se prezintă numai în original şi se completează cu personalul nominalizat în
ofertă.
2). În cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor înscrie
atât detaliile asocierii cât şi cele ale fiecărui membru al asocierii (În cazul

asocierii, această declaraţie se va prezenta de către fiecare membru în parte,
semnată de reprezentantul său legal).
3). Declaraţia se completează după caz, de terţul/terţii susţinători.
4).Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul legal al ofertantului.

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR E
________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si
mijlocii
I. Date de identificare a întreprinderii
Denumirea întreprinderii
___________________________________________________
Adresa sediului social
_____________________________________________________
Cod unic de înregistrare
____________________________________________________
Numele si functia
________________________________________________________
(reprezentant legal autorizat)
________________________________________________________________
__________
(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

II. Date de identificare a întreprinderii
Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
Întreprindere autonomă
Întreprindere parteneră
Întreprindere legată
(se va bifa optiunea aplicabila).
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*

Exercitiul financiar de referinţă**
Numărul mediu anual
Active totale
de salariaţi
lei/mii euro)

Cifra de afaceri anuală netă
(mii lei/mii euro)

(mii

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Important: Precizaţi dacă, faţă de
exerciţiul financiar anterior, datele
financiare au înregistrat modificări
care
determină
încadrarea
întreprinderii într-o altă categorie
(respectiv
micro-întreprindere,
întreprindere mică, mijlocie sau
mare).

Nu
 Da (în acest caz se va completa şi se
va ataşa o declaraţie referitoare la
exerciţiul financiar anterior)

Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevederilor din legislatia penala
referitoare la falsul in declaratii, ca datele din aceasta declaratie sunt conforme
cu realitatea si ca întreprinderea:
□ este inclusa în categoria întreprinderilor mici si mijlocii
□ nu este inclusa în categoria întreprinderilor mici si mijlocii
(se va bifa optiunea aplicabila).
Subsemnatul__________________, declar pe proprie răspundere că datele din
această declaraţie sunt conforme cu realitatea. (numele şi funcţia semnatarului,
autorizat să reprezinte întreprinderea)

Data completării __________________________
Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)
* Datele sunt determinate în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004
privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu
modificarile si completarile ulterioare. Datele sunt calculate în conformitate cu art.
6 din O.G. nr. 27/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
** Datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala
neta si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar, raportate în
situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În cazul
întreprinderilor nou-înfiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de
salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara
pe propria raspundere.


Semnatura persoanei mentionate la pct. I.

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR F
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind logistica utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice, mijloacele de
măsurare, dotările aferente, etc.

Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
......................................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte
în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)

LISTĂ
privind logistica utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice,
mijloacele de măsurare şi dotările aferente, etc.
de care dispune şi care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea
corespunzătoare contractului de achiziţie publică
Nr.
crt.

Denumire logistica
U.M.
utilaj/echipament/instalaţie/mijloc
de măsurare/dotările aferente, etc.

Cantitate
Proprietate

Forma de deţinere
În chirie1 Leasing

1
2
...
n

Semnătura
ofertantului
ofertantului…....................

sau

a

reprezentantului

legal

al

Numele
şi
prenumele
.......................................................................

semnatarului

Capacitate
de
.......................................................................................

semnătură

Detalii despre ofertant
Numele
ofertantului.................................................................................................
Ţara
reşedinţă....................................................................................................

de

Adresa...........................................................................................................
..........
Adresa
de
corespondenţă
diferită)........................................................

(dacă

Telefon
Fax...........................................................................................................
1

este

/

Autoritatea contractantă poate solicita copii după documentele care atestă forma de detinere a dotărilor.
În cazul în care ofertantul intenţionează să beneficieze de susţinerea tehnică a unui terţ, acest formular va fi
însoţit de angajamentul ferm al terţului, prin care acesta se obligă să îi pună la dispoziţie utilajele,
echipamentele, instalaţiile, mijloacele de măsurare, etc., necesare pentru îndeplinirea contractului de
achiziţie publică.

Alte
forme

Totodată, înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă
cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale şi declar că
am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 privind Falsul în Declaraţii din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui
organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art.
145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă »

Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)

Notă:
1). Se prezintă numai în original şi se completează cu utilajele, instalaţiile,
echipamentele tehnice şi mijloacele de măsurare, etc. nominalizate în ofertă.
2). În cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor înscrie
atât detaliile asocierii cât şi cele ale fiecărui membru al asocierii (În cazul
asocierii, această declarație se va prezenta de către fiecare membru în parte,
semnată de reprezentantul său legal).
3). Declaraţia se completează după caz, de terţul/terţii susţinători.
4). Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul legal al ofertantului.

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR F1
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind numărul minim de echipamentele disponibile pentru îndeplinirea
contractului
Subsemnatul,
reprezentant
împuternicit
al
......................................................
(denumirea/numele
şi
sediul/adresa
ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de
fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte
în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate
comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor
autorizaţi ai ................................................................. (denumirea şi adresa
autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu
activitatea noastră.

Nr.crt

DESCRIERE
Putere/
Nr. de
Serie şi
Drept de
Valoarea
(tip /
Capacitate unităţi număr/An proprietate / sau aproximativă
provenienţă /
fabricaţie
de folosinţa
actuală
model)
în Euro

Echipamente minime:
1

.....................

.....

/

2

.....

/

3

.....................
.....................

.....

/

4

.....................

.....

/

5

.....................

.....

/

6

.....................

.....

/

7

.....................

/

Alte echipamente disponibile pentru contract:
/
/
/

Semnătura
ofertantului
ofertantului…....................

sau

a

reprezentantului

legal

al

Numele
şi
prenumele
.......................................................................

semnatarului

Capacitate
de
.......................................................................................

semnătură

Detalii despre ofertant
Numele
ofertantului.................................................................................................
Ţara
reşedinţă....................................................................................................

de

Adresa...........................................................................................................
..........
Adresa
de
corespondenţă
diferită)........................................................

(dacă

Telefon
Fax...........................................................................................................

este

/

Totodată, înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă
cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale şi declar că
am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 privind Falsul în Declaraţii din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui
organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art.
145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă »
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)

Notă:
1). Se prezintă numai în original şi se completează cu echipamentele disponibile
nominalizate în ofertă.
2). În cazul unei oferte depuse de un grup de operatori economici, se vor înscrie
atât detaliile asocierii cât şi cele ale fiecărui membru al asocierii (În cazul
asocierii, această declarație se va prezenta de către fiecare membru în parte,
semnată de reprezentantul său legal).
3). Declaraţia se completează după caz, de terţul/terţii susţinători.
4). Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul legal al ofertantului.

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR G
________________
(denumirea/numele)
DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
Subsemnatul(a) ........................... (nume şi prenume), reprezentant
legal/împuternicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic),
declar pe propria răspundere că mă anagajez să execut
LUCRARI GENERALE DE RENOVARE
Cod CPV 45453000-7/ Lucrari de reparatii generale si renovare si Instalare
de usi,de ferestre si de elemente conexe cod CPV 45421100-5
pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii
referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în
România la nivel naţional, cât şi la nivel comunitar.
De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am
ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii,
şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.
Semnătura
ofertantului
ofertantului…..............................

sau

a

reprezentantului

Numele
şi
prenumele
.................................................................................
Capacitate
de
................................................................................................

legal

al

semnatarului

semnătură

Detalii despre ofertant
Numele
ofertantului..........................................................................................................
Ţara
de
reşedinţă.............................................................................................................
Adresa.......................................................................... .................................
....................
Adresa
de
corespondenţă
(dacă
este
diferită).................................................................
Telefon
Fax....................................................................................................................

/

Totodată, înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă
cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale şi declar că
am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 privind Falsul în Declaraţii din Codul
Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui
organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art.
145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă »
Data completării ......................

Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)

OPERATOR ECONOMIC
...........................................
(denumirea/numele şi antetul)

FORMULAR 8L
(pentru lucrări)

FORMULAR DE OFERTA
Către DRML Timisoara, str.Crizantemelor nr.64, Timisoara , România
Domnilor,
1. Examinând şi acceptând în întregime, fără rezerve sau restricţii,
conţinutul documentaţiei de atribuire la procedura de Cerere de oferte,
subsemnaţii………………,
reprezentanţi
ai
ofertantului
_______________________,
(denumirea/numele
ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate, cu prevederile, condiţiile, cerinţele şi termenele
limită impuse, cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm fără
rezerve sau restricţii:
LUCRARI GENERALE DE RENOVARE
Cod CPV 45453000-7/ Lucrari de reparatii generale si renovare si Instalare
de usi,de ferestre si de elemente conexe cod CPV 45421100-5
pentru suma de _________________________________________________
(LEI),
echivalent
_____________________________________________________
_(EURO),
platibilă dupa recepţia lucrărilor,
la care se adaugă TVA în valoare de:_________________________________
(LEI).
(sumele in litere si in cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, să executăm lucrările în termenul precizat în ofertă şi în
CENTRALIZATORUL DE PREŢURI – Formular 9L – Anexat, după primirea
ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de
execuţie anexat, în ............................ (perioada în litere şi în cifre).
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60
zile (şaizeci de zile), de la data limită stabilită pentru depunerea ofertei/ofertelor,
respectiv până la data de .............................., (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne
obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate a ofertei.

4. Depunem alăturat garanţia de participare nr._____în cuantum
de_____________ emisă de__________a cărei valabilitate este până la
________________împreună cu documentele suport solicitate prin documentaţia
de atribuire;
5. Noi, inclusiv terţii susţinători (dacă este cazul), confirmăm că nu suntem
în conflict de interese şi confirmăm că nu participăm la procedura de atribuire în
nicio altă ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în
calitate de sub-contractant) şi suntem răspunzători în faţa legii pentru execuţia
contractului de achiziţie publică.
6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică
această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastra, prin
care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.
7. Precizăm că (se bifează optiunea corespunzătoare):
 depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
 nu depunem ofertă alternativă.
8. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită
ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu
prevederile din documentaţia de atribuire.
9. Precizăm că (se bifează opţiunea corespunzătoare):
 suntem de acord cu clauzele contractuale specifice stabilite în documentaţia
de atribuire - Secţiunea – Model L – Contract de execuţie;
 nu suntem de acord cu clauzele contractuale specifice stabilite în
documentaţia de atribuire - Secţiunea – Model L – Contract de execuţie.
Propunem următoarele modificări (se vor specifica):
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................... ............
..........
.................................................................................................................................
..........
..................................................................................................................... ............
..........
Atenţie !!!
Referitor la punctul 8 din Formularul de ofertă, clauzele de la articolele 4 –
11 din Secţiunea – Model L – Contract de execuţie sunt clauze contractuale
obligatorii şi nu pot fi modificate.

10. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut
preţ sau orice
altă ofertă pe care o puteţi primi.
11. Vom informa imediat Autoritatea Contractantă, dacă va apărea vreo
modificare în
situaţiile de mai sus, la orice moment în timpul procedurii de atribuire sau în
timpul implementării contractului de achiziţie publică.
12. Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte
în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în
scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care
însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din
prezenta declaraţie.
Recunoaştem pe deplin şi acceptăm că orice informaţie incorectă sau
incompletă prezentată în mod deliberat în această ofertă poate duce la
excluderea din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.
13. Înţelegem că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu
realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în
declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a autorităţii contractante referitoare la
excluderea din procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publice.
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului legal al ofertantului…....................
Numele şi prenumele semnatarului
.......................................................................
Capacitate de semnătură
.................................................................................
Detalii despre ofertant
Numele
ofertantului.................................................................................................
Ţara
reşedinţă....................................................................................................

de

Adresa.......................................................................... .................................
..........
Adresa
de
corespondenţă
diferită)........................................................

(dacă

Telefon
Fax...........................................................................................................

este

/

Data ________
____________________, în calitate de _______________, legal autorizat să
semnez
(semnatura/ştampila autorizată)
oferta
pentru
şi
în
numele
_______________________________________________
(denumirea/numele operatorului economic)

Notă:
1). Se prezintă numai în original.
2). Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către
reprezentantul legal al ofertantului.
3). Oferta va conţine obligatoriu în mod explicit toate condiţiile tehnico-comerciale
ale lucrărilor, fiind specificate în devizul general întocmit în conformitate cu H.G.
28/09.01.2008 ca anexă la ofertă, precum şi formularele F2 şi F3 conform
Ordinului 863/02.07.2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din H.G. 28/2008” (vezi Anexa 1 – Liste cantităţi). Ofertele care nu
prezintă devizul general, formularul F2 şi formularul F3, conform menţiunilor
anterioare vor fi declarate neconforme.

Anexa nr. 1A - ANEXĂ LA FORMULARUL DE OFERTĂ 8L
OPERATOR ECONOMIC
...........................................
(denumirea/numele şi antetul)
ANEXĂ LA OFERTA DE LUCRĂRI
1
2

3
4

5

6

7
8
9
10

Valoarea maximă a lucrărilor executate de
subcontractant (% din preţul total ofertat)
Garanţia de bună execuţie va fi constituită sub forma:
...............................................................
în cuantum de:……………………………………
(% din pretul total ofertat)
Perioada de garanţie de bună execuţie
(luni calendaristice)
Perioada
de
mobilizare
(numărul
de
zile
calendaristice de la data primirii ordinului de începere
a lucrărilor până la data începerii execuţiei)
Termenul pentru emiterea ordinului de începere a
lucrărilor (numărul de zile calendaristice de la data
semnării contractului)
Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare şi
la termenul final de execuţie (% din valoarea care
trebuia să fie realizată) - conform contract
Limita maximă a penalizărilor
(% din preţul total ofertat)
Limita minimă a asigurărilor
(% din preţul total ofertat)
Perioada medie de remediere a defectelor
(zile calendaristice de la solicitare)
Limita maximă a reţinerilor din situaţiile de plată
lunare (garanţii, avansuri )
(% din situaţiile de plată lunare)

Data completării…………………………
Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnatură/stampilă autorizată)

OPERATOR ECONOMIC
FORMULAR 9L
(pentru lucrări)

__________________
(denumirea/numele şi antetul)

CENTRALIZATOR DE PRETURI/FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE
LUCRARI/ ACTIVITĂŢILOR (OBIECTELOR) pentru
LUCRARI GENERALE DE RENOVARE
Cod CPV 45453000-7/ Lucrari de reparatii generale si renovare si Instalare
de usi,de ferestre si de elemente conexe cod CPV 45421100-5
Nr. Descriere/Activităţi principale
crt (Obiecte)/Categorii de lucrări
Grupa de obiecte/denumirea
obiectului
0
1

valoarea din Contractantul/ Asociatul
Lei fără care: Conducatorul
TVA
C+M
(liderul
1
asociatiei)
Lei
2
3
4
5

Subcontrac
tantul
1
C+M
6

…n

7
…
Lucrări de Lucrari de reparatii generale si renovare si Instalare de usi,de ferestre si de
elemente conexe,astfel

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL - Lei
TOTAL - Lei cu TVA
TOTAL – Euro sau altă
monedă fără TVA
Termen de execuţie
(primirea ordinului de
începere a lucrărilor)
Termen de garantie (de la
data incheierii procesului
verbal de receptie la
terminarea/finalizarea lucrării)
Destinaţia finală de
execuţie a lucrărilor
Total lei
Total euro sau altă monedă

maxim …. de zile de la data emiterii ordinului de începere a
lucrărilor
minim … luni de la data incheierii procesului verbal de
receptie la terminarea/finalizarea lucrarii.
DRMLTimisoara, str.Crizantemelor nr.64, cod 30187
te.0256/201.298
........ % asociaţi
........ % subcontractanţi
........ % asociaţi
........ % subcontractanţi

………………….lei
……euro sau altă monedă
………………….lei
……euro sau altă monedă

Operator economic,
_________________
(nume şi prenume, semnătură autorizată şi ştampilă)

